COVID- 19
Beste gasten!
Wij betreuren ten zeerste de situatie die zich in grote
delen van Europa heeft voorgedaan als gevolg van het
Covid-19-virus.
De afgelopen dagen hebben we samen met onze huiseigenaren de best mogelijke oplossing
gevonden voor alle partijen.
Er is nog steeds grote onzekerheid over hoe de situatie zich zal ontwikkelen.
Daarom zullen we in eerste instantie alleen suggesties verwerken voor oplossingen voor gasten die
aankomen in de maanden maart, april en mei.
De verhuurder van uw geboekte accommodatie heeft geaccepteerd dat alle gasten het betaalde
bedrag kunnen omboeken naar een nieuwe boeking later dit jaar of in het volgende seizoen (onder
voorbehoud van prijswijzigingen van het huis voor 2021) en als de accommodatie vrij is.
Wij vragen onze gasten die dit willen doen om ons 2-3 verzoeken voor een nieuwe periode te sturen.
De nieuwe gevraagde datum moet dan verwijzen naar dezelfde accommodatie /of een andere
accommodatie van dezelfde verhuurder waarop de boeking dit jaar van toepassing is.
Als u niet wilt omboeken en in plaats daarvan wilt annuleren, moet u waarschijnlijk contact opnemen
met uw reisverzekering om een terugbetaling van het betaalde bedrag te ontvangen.
Dit is informatie die we tot nu toe hebben ontvangen van de Noorse toerismeorganisatie.
Als dit verandert, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
We hopen om deze reden de problemen te begrijpen die voor iedereen zijn ontstaan.
Met vriendelijke groeten.
Gerd H.
Hitra Turistservice.
19.03.2020

NHV-vzw
Beste Leden!
Naar aanleiding hiervan zullen wij de periode voor onze boeking in Mei 2020 Huis 206 E &
Campingverblijf indien mogelijk om te boeken naar august- september van dit jaar, vertrekdag 25
augustus t/m 6 september.
Zo niet, desnoods dit alles te verplaatsen naar het volgende seizoen 2021.
Voor wat betref alle andere NHV geboekte periodes (o.a. de huizen & campingverblijven), juni , juli,
august- sept , is er tot nu toe nog geen info beschikbaar i.v.m. de sluitingen van de internationale
grenzen , ferry’s , vluchten, enz… blijft ook voor ons allen tot nu toe nog een vraagteken.
Ook wij hopen om deze reden de problematiek te begrijpen die voor iedereen is ontstaan.
Ik blijf jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van deze situatie.
Met vriendelijke groeten
19.03.2020
NHV-vzw Secretaris , Jean V.

